
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (14كتاب الطهارة ) –بلوغ المرام شرح: 

 ..الحاجة قضاء بابتابع: 
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 أما بعد: ،الحمد هلل رب العالمين, وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 :-رحمه هللا تعالى-فقد قال المصنف 
))إذا تغلو  اللرج ن فليتلوارل كل   :-صللى هللا عليله وسللم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن جابر و 

رواه أحمللد، وصللححه ابللن السللكن، وابللن  واحللد منهمللا عللن صللاحبه، و، يتحللديا، فللىن هللا يمقلل  علللى ذللل ((
 وهو معلول. ،القطان

))، يمسللكن أحللدكم ذكللره  :-هللا عليلله وسلللم صلللى-قللال: قللال رسللول هللا  -رضللي هللا عنلله-وعللن أبللي قتللادة 
 متفق عليه، واللفظ لمسلم. بيمينه وهو يبول، و، يتمسح من الخ ء بيمينه، و، يتنفس في اإلناء((

أن نسلتقب  القبللب بغلاأو أو  -صلى هللا عليه وسللم-قال: لقد نهانا رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن سلمان 
رواه مسلللم،  ب أحجللار، أو نسللتنجي برجيللظ أو ع للم.نسللتنجي بلقلل  مللن ي يللأو  ،أو نسللتنجي بللاليمين ،بللول

 .))، تستقبلوا القبلب بغاأو و، بول، ولكن شرقوا أو غربوا(( :-رضي هللا عنه-وللسبعب من حديث أبي أيوب 
 يقول: ال تستدبروها، فال تستقبلوا القبلة.

 الطالب: بغاأو و، بول.
 ؟اما في وال تستدبروه

 ،.الطالب: 
 نعم.

 الطالب:......
رواه أبلو  ))من أتلى الغلاأو فليسلتتر((قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنها-وعن عاأشب 

أخرجلله الخمسللب  ))غفرانلل (( :كللان إذا خللر  مللن الغللاأو قللال -صلللى هللا عليلله وسلللم-داود، وعنهللا أن النبللي 
 وصححه أبو حاتم والحاكم. 

الغلاأو فللمرني أن آتيله بي يلب  -صللى هللا عليله وسللم-قلال أتلى النبلي  -هللا عنلهرضلي -وعن ابلن مسلعود 
أخرجلله  ))هللذا رجللس(( :فوجللد  حجللرلن ولللم أجللد ياليللاب، فلتيتلله برويللب، فلخللذهما وألقللى الرويللب، وقللال ،أحجلار

 .))اأتني بغيرها(( :قطنيالبخاري، زاد أحمد والدار 
نهلى أن يسلتنجى بع لم أو روث،  -صللى هللا عليله وسللم- أن رسلول هللا -رضلي هللا عنله-وعن أبلي هرللرة 

 قطني وصححه.رواه الدار  نهما ، يطهران((إ)) :وقال
 اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المصنف 



اللرج ن فليتلورال كل  واحلد منهملا علن ))إذا تغلو  : -صلى هللا عليله وسللم-"وعن جابر قال: قال رسول هللا 
كذاا قذال الحذافو، وفذي بعذس النسذخ بيذاس روا  مذن  رواه أحملد" و، يتحديا فىن هللا يمقل  عللى ذلل (( ،صاحبه

كثيذذر مذذن النسذذخ منسذذوب نلذذى المسذذند، لكذذن ال يوجذذد فذذي  "وصللححه ابللن السللكن وابللن القطللان"دون اكذذر للمخذذر  
مذذن حذذدي، أبذذي سذذعيد، هذذو أيضذذاو عنذذد أبذذي داود وابذذن ماجذذه والبيهقذذي المسذذند مذذن حذذدي، جذذابر، هذذو موجذذود فيذذه 

"وابلن وغيرهم، وصححه ابن السذكن، أبذو علذي سذعيد بذن عثمذان بذن سذعيد بذن السذكن، نمذام مذن أنمذة هذاا الشذ ن 
ابن القطان؛ ألن عندنا القطان وابن القطان، القطان يحيى بن سعيد، اإلمام الحذافو الكبيذر  القطان، وهو معلول"

المتقذذدم، وأمذذا ابذذن القطذذان فهذذو أبذذو الحسذذن ابذذن القطذذان الواسذذي، صذذاحب بيذذان الذذوهم واإليهذذام، ااك متقذذدم وهذذاا 
مت خر، هاا في السابع، وكالهما من أعذالم هذاا العلذم، ومذن كبذار أصذحاب هذاا الشذ ن، لكذن المتقذدم هذو المعذول 

 عليه، وهنا التصحيح للمت خر.
و داود علتذه فقذال: لذم يسذند  نال عكرمذة بذن عمذار العجلذي اليمذاني، لكذن هذا  الخبر معلذول، بذين أبذ "وهو معلول"

العلة هل هي قادحة وقد احتج به مسلم في صحيحه؟ نعم؟ عكرمة بن عمذار احذتج بذه مسذلم فذي صذحيحه، قذال: 
 "وهو معلول" ألن في نسناد ..، أو لم يسند  نلى عكرمة بن عمار، وعكرمة محذتج بذه فذي صذحيح مسذلم، نعذم قذد
ن احذتج بذه البخذارك، كلهذم أنمذة مجتهذدون، وكذل لذه اجتهذاد،  ن احتج به مسلم، وا  تكون ها  علة عند أبي داود وا 

وخرجه البخذارك، وأعلهذا أبذو داود، هذاالء الذاين خرجذو  مذع هذا  العلذة التذي اكرهذا أبذو داود  ))وال تنتقب((حدي،: 
ل ابذن المنذار: ال أعرفذه بجذر  وال عدالذة، ومذن كلهم روو  من رواية عياس بن هذالل، أو هذالل بذن عيذاس، يقذو 

 ها  صواته يكون في عداد المجهولين، فيه راٍو مجهول، نااو هو ضعيف، فالخبر ضعيف.
))أحوذو عورتذك نال مذن توجتذك، وحوذو العذورو واجذب  ))إذا تغو  رجلين فليتوارل ك  واحد منهما عن صلاحبه((

))فلىن هللا يمقل  مذا يجلذك كذل واحذد يتحذد، مذع ا خذر  يتحديا(( ))و،فحوو العورو واجب  أو ما ملكت يمينك((
ن صذححه ابذن السذكن وابذن القطذان، مذع أن ابذن القطذان فيذه  على ذل (( وعلذى كذل حذال الحذدي، فيذه ضذعف، وا 

شذيء مذن التشذدد، لكذن فيذه هذالل بذن عيذاس، أو عيذاس بذن هذالل، وهذو فذي عذداد المجهذولين، وعلذى كذل حذذال 
الحذذدي، أثنذذاء قضذذاء  ))وال يتحذذدثا فذذ ن هللا يمقذذت علذذى الذذك((هد لذذه، فسذذتر العذذورو واجذذب جتنذذه األول لذذه مذذا يشذذ
ألقي عليه السالم، سذلم عليذه بعضذهم فلذم يذرد عليذه، ورد السذالم  -عليه الصالو والسالم-الحاجة حكمه؟ الرسول 

 سم من أسماء هللا؟واجب، فهل ترك السالم وترك رد السالم من أجل النهي ومنع الكالم؟ أو ألن السالم ا
 مذذذذذذن كذذذذذذل مذذذذذذا عيذذذذذذب ومذذذذذذن نقصذذذذذذان      وهذذذذذذذو السذذذذذذذالم علذذذذذذذى الحقيقذذذذذذذة سذذذذذذذالم

  

بَّاُر{ ْيِمُن اْلعاِزلُز اْلجا ُم اْلُمْؤِمُن اْلُمها ، نعذم -عذت وجذل-نلذى آخذر ، اسذم مذن أسذماء هللا  ...[( سورو الحشر32)] }السَّ ا
ناا لذذم توجذذد الحاجذذة فلذذيك مذذن المذذروءو ولذذو لذذم  ناا وجذذد هنذذاك حاجذذة وداعذذي، الكذذالم للحاجذذة قذذد يعوذذى عنذذه، لكذذن

يثبت فيه شذيء، أن اإلنسذان يتحذد، وهذو مقبذل علذى حاجتذه ويقبذل علذى غيذر  ويتحذد، معذه، ولذو كذان مذن وراء 
 حجاب.

 الحدي، الثاني: 
 -أو ال يمسذن- ))، يمسلكن :-صللى هللا عليله وسللم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-"وعن أبي قتادة 

متفللق عليلله، واللفللظ  كم ذكللره بيمينلله وهللو يبللول، و، يتمسللح مللن الخلل ء بيمينلله، و، يتللنفس فللي اإلنللاء((أحللد



"ال يمسن أحدكم اكر  بيمينه وهو يبول" جملة: "وهو يبول" هل الحال يبين هينة الواعل أو الموعول؟ نعم؟  لمسلم"
أنذه يبذول، وموهذوم هذاا الحذال أنذه يجذوت لذه أن الواعل هنا، الواعل: أحدكم، ال يمسن أحدكم، وهذو يبذول، والحذال 

ال مذا هذو بواضذح؟  يمك اكر  في غير حال البول بيذد  اليمذين، ال يمذك أحذدكم اكذر  بيمينذه وهذو يبذول، واضذح وا 
يعنذذي موهذذوم الجملذذة، الحذذال أنذذه يبذذول، موهذذوم هذذا  الجملذذة أنذذه ناا كذذان ال يبذذول، موهذذوم هذذا  الجملذذة أنذذه ناا كذذان 

لذه الذك، لكذن عرفنذا مذن قاعذدو الشذري أن اليمذين ننمذا هذي ليعمذال الشذريوة، تنذت  عذن مثذل هذا  بغير حذال البذول 
األمور، لكن هل يحرم مك الذاكر بذاليمين؟ ناا قلنذا: تن يذف األنذف يسذتقار فذالالنش بذه الشذمال مذثالو، فهذل يحذرم 

األدب وال يصذذذل نلذذذى درجذذذة علذذذى اإلنسذذذان أن ين ذذذف أنوذذذه بيمينذذذه؟ الالنذذذش بذذذه الشذذذمال، أو نقذذذول: هذذذاا مذذذن بذذذاب 
التحريم؛ ألن كثير من أهل العلم يحمذل مثذل هذا  األمذور ولذو كانذت األوامذر صذريحة علذى أنهذا مذن بذاب األدب، 

يعجبه التيمن، على كل حال موهوم الجملذة أنذه ناا لذم يكذن فذي حذال البذول أنذه  -عليه الصالو والسالم-والرسول 
ن كان األصل   اليمين ننما تتخا ليمور الشريوة ال الوضيعة.ال يدخل في حيت النهي، وا 

كالك، يتمسذح مذن الخذالء بيمينذه بمعنذى أنذه ال يمسذك با لذة التذي يتمسذح بهذا  ))و، يتمسح من الخ ء بيمينه((
 بيمينه، الحجر مثالو، الحجر لالستنجاء في اليمين أو في الشمال؟ في الشمال.

وهنا النهي عن نمساك الحجر الذاك هذو آلذة االسذتنجاء  في اإلناء(())و، يتمسح من الخ ء بيمينه، و، يتنفس 
باليمين، أما لو باشذر النجاسذة بيمينذه فقذد نقذل اإلجمذاي علذى التحذريم، متذى يباشذر النجاسذة؟ فذي حذال االسذتنجاء 

 اإلنلاء(())و، يتنفس في بالماء، هو يباشر النجاسة، لكن بشماله، أما لو باشرها بيمينه فنقل اإلجماي على الك 
يعني ال يخر  نوسه في اإلناء، بل ناا أراد أن يتنوك يصرف وجهه عن اإلناء؛ ألن يخر  من فمه أو أنوه شذيء 
يقذذذار  عليذذذه أو علذذذى غيذذذر ، يعنذذذي ومذذذن بذذذاب أولذذذى أن ال يعطذذذك فذذذي اإلنذذذاء؛ ألن التذذذنوك أخذذذف مذذذن العطذذذاك، 

ها  مذن ا داب الشذرعية التذي علذى المسذلم والعطاك م نته لخرو  الشيء أقوى منه من التنوك، وعلى كل حال 
أن يالح ها، اليمين ليمور الشريوة، ليكل والشذرب، واألخذا واإلعطذاء، والشذمال ليمذور المسذتقارو، ولذاا يوضذل 
أهل العلم دخول المسجد باليمين، والخرو  بالعكك، وجذاء الخبذر بلذبك النعذل اليمنذي قبذل اليسذرى، وخلذع اليسذرى 

ال بالشذذمال؟ يعنذذي ناا كانذذت األسذذنان ن يوذذة، ولذذيك فيهذذا وسذذخ وال قذذار، قبذذل اليمنذذى وهكذذاا ، االسذذتياك بذذاليمين وا 
 والمستاك يريد تطبيش السنة فقط، ال لحاجة نلى السواك وهكاا، فباليمين، ف ن كان هناك قار يتال فالشمال، نعم؟

 ......الطالب:.
يقذذول: "ال أعلذذم أحذذداو مذذن األنمذذة قذذال: باالسذذتياك  -هرحمذذة هللا عليذذ-نعذذم هذذو معنذذى مذذا اكذذر  األال، شذذيخ اإلسذذالم 

ال قيذل مذن قبذل بعذس  باليمين" مع أنه جد  المجد يقول بذه، جذد ، نال ناا كذان يريذد باألنمذة المتبذوعين، فذيمكن، وا 
 أهل العلم ب نه عبادو، ها  حجتهم ووجهتهم.

 والحدي، الاك يليه حدي،:
أن نستقب  القبللب بغلاأو أو بلول، أو  -صلى هللا عليه وسلم- قال: نهانا رسول هللا -رضي هللا عنه-"سلمان 

وروا   أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بلق  من ي يب أحجار، أو أن نستنجي برجيظ أو ع م" رواه مسللم"
 أيضاو األربعة مع مسلم.



لقسذم محذاوف تقذدير : وهللا لقذد لقذد نهانذا الذالم الم الت كيذد، أو موطنذة  "-صلى هللا عليه وسلم-"نهانا رسول هللا 
، النهذذذي طلذذذب الكذذذف، واألصذذذل فذذذي النهذذذي -صذذذلى هللا عليذذذه وسذذذلم-نهانذذذا، وقذذذد حذذذرف تحقيذذذش، نهانذذذا رسذذذول هللا 

 وعلى عهد ......... مرفوي اتواقاو ال خالف في مثل هاا. -عليه الصالو والسالم-هنا........... في مسجد  
هل في أحد يقول: نن مثل هاا موقوف؟ ال، لكن يبقى الن ر في التعبير  -صلى هللا عليه وسلم-نهانا رسول هللا 

 عن النهي، تعبير الصحابي عن النهي التي صيغته ال الناهية،.................
 ........:الطالب

 مت كد؟ ها ؟ نعم؟
 ........:الطالب

اا قذذذال الصذذذحابي: نهانذذذا رسذذذول هللا  أن نسذذذتقبل  -لى هللا عليذذذه وسذذذلمصذذذ-الرسذذذول ناا قذذذال: ال تسذذذتقبلوا، طيذذذب وا 
ال مذذا هذذو نهذذي؟ ناا قذال الصذذحابي: نهانذذا، جمذذاهير األمذذة  القبلذة، نوذذك الكذذالم نعذذم؛ ألنذه ناا قلنذذا: هذذل هذذو نهذي وا 
علذذى أنذذه بمثابذذة قولذذه: ال توعلذذوا وال فذذرل، بمثابذذة قولذذه: ال توعلذذوا وال فذذرل بذذين "ال تسذذتقبلوا" وبذذين قذذول الصذذحابي: 

أن نسذذتقبل؛ ألنذذه كمذذا يطذذرأ صذذرف النهذذي مذذن التحذذريم نلذذى الكراهذذة فذذي  -لى هللا عليذذه وسذذلمصذذ-نهانذذا رسذذول هللا 
التعبير عن النهي بنهانا بلوو النهي يطرأ أيضاو على صريح النهي، جماهير أهل العلم على أنه ال فذرل بذين قذول 

ود ال ذذذذاهرك، وبعذذذذس : ال توعلذذذذوا، خذذذذالف فذذذذي هذذذذاا دا-عليذذذذه الصذذذذالو والسذذذذالم-الصذذذذحابي: نهانذذذذا، وبذذذذين قولذذذذه 
المتكلمذين، قذذالوا: هذاا ال يذذدل علذذى نهذي، حتذذى ينقذذل لنذا اللوذذو النبذوك، لمذذااا؟ الحتمذذال أن يسذمع الصذذحابي كذذالم 
ي نه نهي، وهو فذي الحقيقذة لذيك بنهذي، مثذل مذا توضذل األال، هذاا كذالم داود ال ذاهرك وبعذس المتكلمذين، وهذو 

ة، داود نمذام مذن أنمذة المسذلمين، داود نمذام، وعلذى كذل حذال كذل قول ضعيف جداو، بل ال يلتوت نليه، قال به أنمذ
له هو هووو، لمااا؟ هل ن ن أن الصذحابي يسذمع كذالم ي نذه أمذر أو نهذي وهذو فذي الحقيقذة لذيك بذ مر وال نهذي؟ 
يمشي ها الكالم؟ يمشي مثل هاا الكالم الصحابة الاين نقلوا لنا الدين ال يوهمذون مقاصذد الشذري؟ مذن يوهمهذا ناا 

: ال توعلذذذذوا كذذذذاا، وبذذذذين قذذذذول -عليذذذذه الصذذذذالو والسذذذذالم-لذذذذم يوهمهذذذذا الصذذذذحابة؟  الصذذذذواب أنذذذذه ال فذذذذرل بذذذذين قولذذذذه 
فذذدل علذذى أنذذه ال  ))ال تسذذتقبلوا القبلذذة((، ولذذاا جذذاء الحذذدي،: -صذذلى هللا عليذذه وسذذلم-الصذذحابي: نهانذذا رسذذول هللا 

نهانذا أن نسذتقبل القبلذة بغذانط  ة بغانط وال بول(())ال تستقبلوا القبلفرل بين التعبير عن النهي وبين صريح النهي 
أو بذذول، نهانذذا أن نسذذتقبل القبلذذة، فاسذذتقبال القبلذذة أخذذااو مذذن هذذاا الحذذدي، وغيذذر  مذذن األحاديذذ، حذذرام، حذذال قضذذاء 

))ال تسذذتقبلوا القبلذذة وال تسذذتدبروها الحاجذذة فذذي البذذول والغذذانط، وجذذاء أدلذذة أخذذرى مذذا يذذدل علذذى تحذذريم االسذذتدبار: 
عليذذه الصذذالو -وجذذاء مذذا يذذدل علذذى الجذذوات، حذذدي، ابذذن عمذذر رقيذذت نلذذى بيذذت حوصذذة والنبذذي  أو بذذول(( بغذذانط
قبذذذل أن يقذذذبس بعذذذام وهذذذو مسذذذتقبل الشذذذام مسذذذتدبر الكعبذذذة، مذذذنهم مذذذن يقذذذول: هذذذاا فذذذي االسذذذتدبار دون  -والسذذذالم

نذذذاك حانذذذل بنيذذذان أن االسذذذتقبال، ومذذذنهم مذذذن يقذذذول: هذذذاا فذذذي البينذذذان دون الصذذذحراء، وهذذذاا أقذذذرب، أنذذذه ناا كذذذان ه
االسذذتقبال واالسذذتدبار ال شذذك أنذذه أخذذف مذذن الوضذذاء؛ لشذذرف هذذا  الجهذذة، هذذل يقذذول قانذذل: الشذذخ  ناا كذذان فذذي 
الوضاء بينه وبين الكعبة أبينة ومدن وبلدان فال فرل بين الوضاء والبينان؟ أو المقصود النهي عن استقبال الجهة 

ال الكعبذة ال يذتمكن أحذ د مذن اسذتقبالها، فذي أحذد يمكذن أن يسذتقبل؟ يوضذي بورجذه نلذى الكعبذة جهة القبلة؟ نعذم، وا 
دون بنيان؟ ال يمكن، يعني يتصور شخ  يبذول فذي المطذاف، أو يتغذو  فذي المطذاف، أو فذي صذحن المسذجد؟ 



ال يمكذذن، يعنذذي كونذذه قذذد يوجذذد مذذن بعذذس األشذذرار أو مذذن بعذذس السذذوهاء مذذن الصذذبيان أو المجذذانين أو مذذا أشذذبه 
 عني أنه محتمل، ال، هاا االحتمال وجود  مثل عدمه؛ ألن المس لة مس لة حكم شرعي.الك هاا ال ي

فالمرجح عند جمع من أهل العلم أن الممنوي االستقبال واالسذتدبار فذي الوضذاء  "أن نستقب  القبلب بغاأو أو بول"
"أو أن سذذي تي، دون البينذذان، والصذذارف هذذو مذذا سذذمعت مذذن حذذدي، ابذذن عمذذر وغيذذر ، وحذذدي، أبذذي أيذذوب أيضذذاو و 

كما جاء في حذدي، ابذن مسذعود:  "أو أن نستنجي بلق  من ي يب أحجار"وهاا تقدم الكالم فيه  نستنجي باليمين"
وسي تي، ف قل المجتئ في االستنجاء ثالثة أحجار، فال بد من ثالثة أحجار، مع اإلنقاء،  ))انتني بثالثة أحجار((

، نقذذول:  تد رابذذع، ويسذذن لذذك أن تقطذذع علذذى وتذذر، نن أنقذذى الرابذذع فذذتد خذذامك لذذو اسذذتنجى بثالثذذة أحجذذار ولذذم ينذذش 
 .))ومن استجمر فليوتر((لتقطع على وتر، 

وسي تي....... والع م تاد الجذن، واألروا، تاد دوابهذم وعلوهذا، وسذي تي هذاا فذي  "أو أن نستنجي برجيظ أو ع م"
علذى الكراهذة، كراهذة التنتيذل والصذارف  مذن  األحادي، الالحقة، بعضهم يحمل أحادي، النهي عذن اسذتقبال القبلذة

وجذذد علذذذى حاجتذذه مسذذذتقبل الشذذام مسذذذتدبر  -عليذذه الصذذالو والسذذذالم-التحذذريم نلذذى الكراهذذذة مذذا سذذذمعتم، مذذن كونذذذه 
الكعبذذذة، وحذذذدي، أبذذذي أيذذذوب ننحذذذرف قلذذذيالو ونسذذذتغور هللا، هذذذا  صذذذوارف مذذذن التحذذذريم نلذذذى الكراهذذذة، لكذذذن األصذذذل 

ر  الصور التي جاءت فيها الرخصة، منهم من يقول: النهي عن االستقبال باقي التحريم، ويبقى على أصله، وتخ
خا  به، لمااا؟ ألنه حكاية فعل، واألفعذال ال عمذوم لهذا، والعمذوم  -عليه الصالو والسالم-على عمومه، وفعله 

))ال  ، ومذذن عذذدا  مخاطذذب بقولذذه:-عليذذه الصذذالو والسذذالم-مذذن خذذوا  النطذذش، حكايذذة فعذذل، وهذذاا خذذا  بذذالنبي 
لكذذن مثذذل هذذاا فذذي أك صذذورو؟ دعذذوى التخصذذي  بمثذذل هذذاا، اسذذتقبال القبلذذة أو اسذذتدبارها حذذال  تسذذتقبلوا القبلذذة((

البول صوة كمال أو نق ؟ أليك النهي عن اسذتقبال القبلذة مذن تع ذيم الشذعانر؟ وأولذى مذن يع ذم الشذعانر أتقذى 
-؟ مذنهم مذن ناا رأى التعذارس بذين قولذه -معليذه الصذالو والسذال-وهو الرسذول  -عت وجل-الناك وأخشاهم هلل 
وبين فعله من يبادر نلى أن هاا خا  بذه، والقذول متجذه نلذى مذا عذدا ، نقذول: نن ذر نلذى  -عليه الصالو والسالم

ن كذان أنقذ  نقذول: خذا   هاا الوعل، نن كان أكمل من القول فالرسول أكمل من غير ، يليش به هذاا الكمذال، وا 
عليذذذه الصذذذالو -أولذذذى بذذذه، النبذذي أولذذذى بذذه  -عليذذه الصذذذالو والسذذالم-ن األمذذذة فذذذالنبي بذذه؟ ال، كذذذل كمذذال طلذذذب مذذ

، يذذاهب بعضذذهم نلذذذى مذذا هذذو أبعذذذد مذذن الذذك، ابذذن عبذذذد البذذر وابذذن حجذذذر يقولذذون: الخصذذان  ال تقبذذذل -والسذذالم
التخصي ، يعني ضد هاا القول، الخصذان  ال تقبذل التخصذي  كيذف؟ الخصذان  ال تقبذل التخصذي ، مذن 

طيذب معنذى حذدي، أبذي مرثذد:  ))جعلت لي األرس مسجداو وطهذوراو((: -عليه الصالو والسالم-قوله الخصان  
 ....وال تجلسوا عليها(( ،))ال تصلوا نلى القبور

جلسذذذوا صذذذلوا نلذذذى القبذذذور، وال تال )) :قذذذالمرثذذذد طيذذذب معنذذذا حذذذدي، أبذذذي  ((وطهذذذوراو  جعلذذذت لذذذي األرس مسذذذجداو ))
 ((جعلذذت لذذي األرس)) علذذى كالمهذذم مذذا تخصذذ  ؟مقبرو مذذثالو بذذال ((لذذت لذذي األرسجع))هذذل نخصذذ   عليهذذا((

عليذذذه -هذذذا  الخصذذذان  تشذذذريف للنبذذذي ألن  تقبذذذل التخصذذذي ، لمذذذااا؟ال الخصذذذان  ؛ ألن باقيذذذة علذذذى عمومهذذذا
-حذذش النبذذي الخصذذان  ال تقبذذل التخصذذي ،  :ولذذاا قذذالوا، والتخصذذي  تقليذذل لهذذاا التشذذريف، -الصذالو والسذذالم

نعذم حذش هللا  ؟ف يهمذا أولذى بالمحاف ذة -عت وجذل-بها  الخصان  ناا عورس بحش هللا  -الو والسالمعليه الص
لى القبور  أولى بالمراعاو، فالمنع من -عت وجل-  ..........-عت وجل-رعاية لحش هللا الصالو في المقبرو وا 



فخاك،  غط  )) :حدي، جرهدفي بمثل هاا،  ((وطهوراو  ))جعلت لي األرس مسجداو  :حدي،ال يخص  على هاا و 
، يقذذول  فخذذاعذذن  -عليذذه الصذذالو والسذذالم-ر النبذذي ، حسذذوفذذي حذذدي، أنذذك وهذذو فذذي الصذذحيح ((فذذ ن الوخذذا عذذورو

هاا بالنسبة ليمة نقذول:  ((غط  فخاك))وحدي،:   -عليه الصالو والسالم-من خواصه ر الوخا سن ح: نبعضهم
؛ ألن هذذاا مذذن خصانصذذه بذ ن: مذل بذذال شذذك، نااو ال نقذذولالتغطيذذة أكهذل كشذذف الوخذذا أكمذذل مذن تغطيتذذه أو أقذذل؟ 

فذذي توضذذيح هذذا  المسذذ لة يطذذول فذذي كذذالم أولذذى بذذه،  -عليذذه الصذذالو والسذذالم-مذذن األمذذة النبذذي الكمذذال المطلذذوب 
 .-نن شاء هللا تعالى-له مقامات أخرى  ،وشرحها
 نسللتنجي أن أو" ............سذذي تيو  وفذذي حذذدي، ابذذن مسذذعود الذذاك أحجللار" نسللتنجي بلقلل  مللن يلل ث"أو أن 
 الحقة.دي، الاحاألوسي تي البيان في ، "ع م أو برجيظ

، تسلللتقبلوا القبللللب و، )): -رضلللي هللا عنللله-أبلللي أيلللوب ا نصلللاري "وللسذذذبعة مذذذن حذذذدي، الحذذذدي، الذذذاك يليذذذه: 
مدينة، ومن ألهل ال ؟هاا الخطاب لمن " ولكن شرقوا أو غربوا((تستدبروها ببول أو غاأو، ولكن شرقوا أو غربوا

يقذال ناا أردتذم البذول أو الغذانط فشذرقوا أو غربذوا،  :، والجهة المقابلة لهذا، يعنذي يقذال ألهذل المدينذةسمتهاكان في 
، لكذن شذرقوا أو غربذوا -جيتان وعسير والذيمن- رقوا أو غربوا، يقال ألهل الجنوبناا أردتم الغانط ش :ألهل الشام

ن غربذذذوا اسذذذتدبروا القبلذذذة،  ؛ال ؟ربذذذواشذذذرقوا أو غ أهذذذل المشذذذرل والمغذذذرب يقذذذال: ألنهذذذم نن شذذذرقوا اسذذذتقبلوا القبلذذذة، وا 
رين مذن النهذي عذن اسذتقبال النيذمذا جذاء ضذعف ، وبهاا نعلم على سمتها من كانو لمدينة لخطاب خا  ب هل افا

شذرقوا أو )) :ال قولذه :، هاا التعليل، نقول-عت وجل-من نور هللا  ما، لما فيهالبول والغانطالشمك والقمر، حال 
ن و ه يشذذرل بوقذذت طلذذوي الشذذمك فذذي الصذذبا  وتسذذتقبل القبلذذة، ألنذذيذذرد هذذاا القذذول؛  ((غربذذوا ب وقذذت غروبهذذا غذذر ا 

نهمذا مخلوقذان مذن مخلوقذات عذول عليذه؛ أل، علذى كذل حذال هذاا القذول ضذعيف، وال ماستقبلها، ومثل هذاا........
 .ترك مثل هااعلة صحيحة، وال أثر يعتمد عليه في لم ترد  ،-عت وجل-هللا 
رواه أبلو  ((ر))من أتى الغاأو فليستتقال:  -عليه الص ة والس م-أن النبي  -ارضي هللا عنه-وعن عاأشب "

 والراوك عنه مجهول، فالخبر ضعيف ،ختلف عنهسعيد الحبراني، ومأو    على أبي سعدر مداوهو ضعيف،  "داود
 .))احوو عورتك((: أقوى منهماو  ((فليتوارى ))قبله: اك وهناك الخبر ال ،((من أتى الغاأو فليستتر))
األصذذل فذذي الغذذانط أنذذه المكذذان المطمذذنن المذذنخوس الذذاك يقصذذد  مذذن أراد قضذذاء  ((فليسللتتر مللن أتللى الغللاأو))

المذذنخوس، فصذذار حقيقذذة عرفيذذة فيذذه،  الحاجذذة، فنقذذل هذذاا اللوذذو نلذذى نوذذك الخذذار  الذذاك يوضذذع فذذي هذذاا المكذذان
ن حسن نسناد  الحافو في فتح  سعد الحبراني، والراوك  أبيعلى   ر داالحدي، كما اكرنا ضعيف م عنه مجهول، وا 

ن كان معنا  صحيح، وال ت التم بين صحة البارك، وصححه ابن حبان والحاكم على كل حال الحدي، ضعيف، وا 
 ؟ في تالتم.نعم ؟فيه تالتم ؟، وهل هناك تالتم بين ضعف المعنى وضعف الخبرالمعنى وصحة الخبر

أخرجله  ((غفرانل )) :كان إذا خر  من الغاأو قال -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -ارضي هللا عنه- وعنها"
 . "وصححه الحاكم وأبو حاتم ،الخمسب

 :فعلذه، أكعذن مصذدر نانذب  ((غورانذك)) :كان ناا خر  من الغانط قال -عليه الصالو والسالم-وعنها أن النبي 
هذذاا الحذذدي، غورانذذك،  :ر نانذذب اغوذذر، أو موعذذول لوعذذل محذذاوف أصذذلهمصذذدغورانذذك، أطلذذب  وأاغوذذر، غورانذذك، 

: أقذل مذا يقذال فيذهكل حال هو قابذل للتصذحيح، أمذا  على ،حسنه جمع من أهل العلم، وصححه أبو حاتم والحاكم



كذذل مذذا غوذذل عذذن  -عذذت وجذذل-وعلذذى هذذاا علذذى اإلنسذذان أن يعتنذذي بمثذذل هذذاا، أن يطلذذب مغوذذرو هللا نذذه صذذحيح، ن
غورانذذك، فطلذذب  :يقذذول ء الحاجذذة التذذي ال يليذذش الذذاكر فيذذهوأخذذا وقتذذاو فذذي محذذل قضذذا غوذذل عذذن الذذاكر،اكذذر ، فذذ اا 

التوبذذة ؛ ألن سذذيما مذذع الغولذذة، فضذذالو عذذن مقارفذذة المكروهذذات، نذذاهيكم عذذن مقارفذذة المحرمذذات المغوذذرو مطلذذوب ال
اا كان النبي بها واجب، والمبادرو  تقدم من انبه وما ت خر، ناا خذر   وهو مغوور له ما -عليه الصالو والسالم-وا 

عليذذذه الصذذذالو -غورانذذذك، فغيذذذر  ممذذذن هذذذو متلذذذبك بالذذذانوب والمعاصذذذي مذذذن بذذذاب أولذذذى، كونذذذه  :يقذذذولالخذذذالء مذذذن 
{غور ال يستأنه ال يعني  مغوور له -والسالم بِ  ا وااْستاْغِفْرُه{ [( سورو محمد91)] }وااْستاْغِفْر ِلذانِب ا ْمِد را بِ ْح ِبحا ( 2)] }فاسا

 ؛......، فالمكذان غيذر النذش، فيعذوسفذي هذاا -عليه الصذالو والسذالم-ه ؛ ألنغورانك امتثال ليوامر [سورو النصر
 ، هذاا المطلذوب لكذل مسذلم-عذت وجذل-ألنه ارتكب هنا خالف األولى، األولى أن يكذون العمذر معمذور بذاكر هللا 

ا  ((-عذذذت وجذذذل-ال يذذذتال لسذذذانك رطذذذب بذذذاكر هللا )) َّّ ِييلللربا وااللللذَّاِكرااِ {}وااللللذَّاِكِرلنا  سذذذبش )) [( سذذذورو األحذذذتاب23)]  كا
، واللسذان متحذرك متحذرك، نن مذا أنذتعلذى أك حذال وأنت قانم قاعذد مضذطجع والاكر ال يكلف أبداو،  موردون((ال

ال ال نله نال هللا وحد   :من قالوهناك أاكار رتب عليها من األجور الشيء الكثير، حركته بالخير يتحرك بضد ، 
وحذذط عنذذه مانذذة  ،كتذذب لذذه مانذذة حسذذنة ،مانذذة مذذرو، حذذرت ، وهذذو علذذى كذذل شذذيء قذذديرولذذه الحمذذد ،شذذريك لذذه الملذذك

خطينذذة، وحوذذو مذذن الشذذيطان، مذذن قالهذذا عشذذر مذذرات نضذذافة نلذذى يحيذذى ويميذذت كذذان كمذذن أعتذذش أربعذذة مذذن ولذذد 
د  فذي دقيقذة ونصذف حطذت نسماعيل، عشر مرات في دقيقة تقال، ومانة مرو فذي عشذر دقذانش، سذبحان هللا وبحمذ

ن كانت مثل تبد البحر، والحرمان  ال يوتذر ، تجذد  ....، الشخ  المحروم ما فيذه شذيءال نهاية لهعنه خطايا  وا 
نن ))فذذذ لذذه بذذالكذذالم ال يلقذذي المذذن الكذذالم مذذن القيذذل والقذذال فذذي المبذذا  والمكذذرو  والمح ذذور، فذذي الع ذذانم، ويلقذذي 

فذاهلل المسذتعان، واألاكذار  ((ال يلقي لها باالو فيهوك بها في النذار سذبعين خريوذاو من سخط هللا يتكلم بالكلمة لالرجل 
خذذوان أمذذر  وشذذ نه وو، الذذاكر يذذا معاشذذر اإلخذذ...، يعنذذي الذذااكرون، الذذاكر يذذا نوذذردون((سذذبش الم))، مفيهذذا مذذا سذذمعت

نذى بذه، وأفضذل األاكذار فعلينذا أن نعالوابذل الصذيب،  فذي مقدمذة ن فوانذد  الشذيء الكثيذرع يم، واكر ابن القذيم مذ
تذالوو القذرآن، ومذذع األسذف الشذديد كثيذذر مذن طلبذة العلذذم لذيك لذه نصذذيب محذدد مذن تذذالوو القذرآن، نن تيسذر لذذه أن 

ال فذال، نقذولقذرأ قبل اإلقامة خمك عشر دقذانش نلى المسجد يحضر     الطريقذة تضذيع القذرآن، بذل ال بذدال بهذا :وا 
 .ه كالم هللا؛ ألناألوقات لديكللقرآن، وتورس له وقت من أنوك أن تعطي 

 ك نمذذذذذذذذذذذذا خاطذذذذذذذذذذذذب الذذذذذذذذذذذذرحمن بذذذذذذذذذذذذالكلم      هذذذذذذذو الكتذذذذذذذاب الذذذذذذذاك مذذذذذذذن قذذذذذذذام يقذذذذذذذرأ 
  

كل حرف فيه عشر حسنات، والختمة ثالثة ماليين حسنة، ما تكلف شيء، وبعس  ه،على خلقكوضل هللا فضله 
جالك في المسجد يقذرأ اقع، القرآن وهاا و  يطلب من شخ  حاجة وهو يرا  يقرأ الناك مع األسف الشديد قد ي تي

قاعذذذد يقذذذرأ هذذذو أنذذذا مشذذذغول و  :سذذذبحان هللا يقذذذول :وهللا أنذذذا مشذذذغول، يقذذذول :فيذذذ تي يطلذذذب منذذذه شذذذيء، يقذذذول القذذذرآن
وجذذد فذذي طلبذذة العلذذم، يذذ تي يغل بكتذذاب هللا، ومذذع األسذذف أن هذذاا تشذذهذذاا مشذذغول؟  يسذذتغرب مذذن كونذذه م ؟ القذذرآن

كيذف   مشذغول :مشذغول، يقذول :تقذول لذه يه ربع سذاعة نذ  سذاعة: نقرأ عليطلب خير ما هو بيطلب شر، يقول
أهذم المهمذات كتذاب هللا، ومذا يعذين  "بذدأ، "وبالهم المهم اهاا خللو يستغرب أن تكون مشغول بكتاب هللا،  ؟مشغول

هذم على فهم كتاب هللا، هو الكالم الوحيد الاك تعبدنا بتالوتذه، مجذرد قراءتذه تحصذيل للحسذنات، التذدبر قذد تانذد، ف



عمذذل تطبيذذش كذذل هذذاا قذذدر تانذذد، ومذذا عذذدا  ال تذذاجر علذذى قراءتذذه نال ناا انتوعذذت بذذه، فعلينذذا أن نعتنذذي بكتذذاب هللا 
 .واألاكار عموماو، نضافة نلى ما نحن بصدد  من طلب العلم وتعلمه وتعليمه، هللا المستعان

 طالب:.......
كذان  -عليه الصالو والسالم-دي، أنك أن النبي في حكما من الخالء،  عند الخرو قال تنعم، جاءت بها أخبار 
وجذاء عنذه سذاال، لكنذه حذدي، ضذعيف،  ((الحمد هلل الاك أاهب عني األاى وعافاني)) :ناا خر  من الخالء قال

لكن ها  أحادي، كلها ضعيوة،  ((وأبقى في قوته، وأاهب عني أاا  ،الحمد الاك أدركني لاته)) هناك أمور أخرى 
، ولذو شذاء حبسذه ا أاالحمد هللا الاك أاهب عنذي )) :يقول ا كان من جملة شكر وم ينسب لنو  أنه ماأيضاو منه و 
ون األسنلة كثيذرو جذداو، واإلخذوان متذوافر ألن  ؛تثبت، نقف على حدي، ابن مسعودال على كل حال كل ها   ((في  

 ...ناه لكنخوو، كثر من....، وممن خر  جمع من اإلا ن أ
 ؟وعدتم بكتابب تنقيح فه  تم ذل  الكتب الستب ين شروحب بهذا يقول: المقارن

 ، لكن نلى ا ن ما تم.-نن شاء هللا-لم يتم، بيتم 
 ؟فنحن حرلصون على استمراره وعلى كتابته اذا عن شرح مختصر الزبيديوم

 .-نن شاء هللا تعالى-نن شاء هللا النية استمرار ، هاا النية 
نعلم هل   ))و، تنتقلب(( :، لف لب-رحمله هللا-ضلعيف ملن قبل  أبلي داود ه ملر ت؛  نلفي سؤال يتعلق بالبخلاري 

 ؟يعني وجود أحاديث معلب في البخاري أننا ، نحتج بها
ارك ولذذيك بالمعصذوم، لكذذن ، مذذع البخذةعهذذا معلذقال يعنذي أن واكونذه يوجذد فيذذه أحاديذ، أعلذذت مذن قبذذل أهذل العلذذم 

 ،أو الدارقطني يعل ،، وكون أبي داود يعل-عت وجل-ب هللا ، وهو أصح كتاب بعد كتامة بالقبوله األتقكتابه تل
ال  ؟ها بالنسبة للمعل عند الدارقطنياأو غيرهم يعل، هم أنمة مجتهدون، لكن كم نسبة المعل في البخارك ناا قارن

ارنذة، ال نسذبة، ال مق ؟  بالنسبة لما أعل في سنن أبي داوودامقارنة، وكم نسبة المعل في صحيح البخارك ناا قارن
 البخارك.صحيح  -عت وجل-على كل حال كلهم أنمة، ويبقى أن أصح الكتب بعد كتاب هللا 

أقللرب للصللواب، وأفللود أيهللم المقارنللب بيللنهم ؟ أم مللنهج السللالكين أيهمللا أفضلل  حفللظ زاد المسللتقنظ أم العمللدة
 ؟للتطبيق

: ناا نقذول ؟ليش التعقيد نلى هاا الحذد :نله أكثر مسانل، وأعقد أسلوب، قد يقول قا؛ ألناألكثر فاندو للتطبيش التاد
فوهم ما دونه من باب أولى، والحمد هلل ا ن يمكن أن تتمرن علذى هذاا الكتذاب رغذم صذعوبة  فهم الكتاب الصعب

علذذى هذذا  فيجتمذذع عنذذدك التمذذرين علذذى قذذوى أسذذلوبه فيمذذا كتذذب عليذذه مذذن الشذذرو ، ومذذا سذذجل عليذذه مذذن دروك، ي
-الموفش الذله المسانل، أما العمدو كتاب معتمد عند أهل العلم، و ثر كأا، وتستويد صورهجلى أساليب المتقدمين ب 

، المقصود أن ها  الكتذب وهكاا ثم المغني ،ثم الكافي ،ليرقى بعد  نلى المقنعليكون للمبتدنين؛  -رحمه هللا تعالى
لكذن مسذ لة التوقذه اكرنذا أنهذا ينبغذي لطالذب العلذم أن يعتنذي بذه،  ،، منهج السالكين كتاب لطيذف وسذهلنافعةكلها 

 عند أهل العلم. ةتكون على الجواد المطروقة، والسبل المتبع
 

 74:74انقطاي بالصوت 



ال شك أن األحو  بل األكمل أن يمسذح ثالثذاو، سذواء كانذت هذا  المسذحات الذثال، بحجذر أو بحجذرين أو بثالثذة، 
اا لذم ينذش   ناا لم ينش  بثالثةالمقصود أنه يمسح ثالثاو على األقل،  باألربعذة عليذه أن  أحجار عليذه أن يتيذد رابذع، وا 

يتيذذذد خامسذذذاو، ناا أنقذذذى ب ربعذذذة تاد الخذذذامك مذذذن أجذذذل أن يقطذذذع االسذذذتجمار علذذذى وتذذذر، كمذذذا جذذذاء فذذذي الحذذذدي، 
أبلي "جاء في الحدي، الاك يليه حدي،  ؟لمااا ال تجتئ الروثة :قد يقول قانل ((ومن استجمر فليوتر)) :الصحيح
 :نهلى أن نسلتنجي بع لم أو روث، وقلال -صلى هللا عليله وسللم-قال: إن رسول هللا  -ضي هللا عنهر -هرلرة 

 البخذارك بمعنذا ، وجذاء مذن حذدي،بلو ذه، و ، وأخرجذه ابذن ختيمذة "قطني وصلححهدار رواه الل ((إنهما ، يطهران))
 ؟نعم ؟ها  ((ف خبر الناك أنرويوع لعل الحياو تطول بك يا ))رويوع 
 .......:الطالب

 :وقذال ،نهذى أن يسذتنجى بع ذم أو رو، :وهنذا يقذول ((بذركء منذه محمذداو  فذ ن ع ذم أو دابذة برجيذع استنجى أو))
قطني، على أن ابن عدك أعذل الحذدي،، أعلذه ارقطني، واكر تصحيح الدار عتا  المصنف للد ((ننهما ال يطهران))

لبخارك، والنهي عن االسذتنجاء بذالرو، ابن عدك، وهو مخر  أيضاو في صحيح ابن ختيمة، ومعنا  في صحيح ا
عليذذه الصذذالو -النبذذي  واوالع ذذم ثابذذت، والعلذذة فذذي الذذك  ذذاهرو، العلذذة أن الع ذذم تاد أخذذوانكم مذذن الجذذن، وقذذد سذذ ل

بذاو ، يعذود حموأما الرو، فهو علف دوابه ((يعود أوفر ما كان قبل أن ياكل كل ع م لكم)) :التاد، فقال -والسالم
هل معنى هذاا أنهمذا ال يذتيالن أثذر النجاسذة، أو أن النجاسذة قذد  ال يطهران ((هما ال يطهراننن)) :وقالكما كان، 
لكذن أثذر النجاسذة قذد يذتول، الع ذم أملذك كالتجذا  قذد ال يتيذل الطهذارو  ؟لكن الطهارو ال تحصل بهما ،تتول بهما

كذالك الذرو، يتيذل أثذر النجاسذة، نال في بعس جوانبه، أو ناا تقادم العهد بذه وأخشوشذن ف نذه يتيذل أثذر النجاسذة، 
ن حصلت الطهارو حقيقة،  ،ال يطهران حكماو  ،حكماو  ((نهما ال يطهران؟))ن :-عليه الصالو والسالم-كيف يقول  وا 

لكن هل تترتب آثار  عليه أو  ،التحريم من وجه، هو محرم بال شك ؟يشهي، والنهي يقتضي نلمااا؟ ا ن عندنا ن
طالن، أو مذذن النذذواهي مذذا عنذذى هذذل كذذل نهذذي يقتضذذي الوسذذاد والذذبآثذذار  عليذذه؟ المكذذل نهذذي ال تترتذذب  ؟ال تترتذذب

يذذدل  ((ننهمذذا ال يطهذذران)) :قولذذه ؟يقتضذذي الصذذحة مذذع اإلثذذم ومذذن النذذواهي مذذا يقتضذذي الذذبطالن مذذع حصذذول اإلثذذم
ي مذا أو من النهي ما يقتضذي الوسذاد، ومذن النهذعلى أن النهي هنا اقتضى الوساد، هل كل نهي يقتضي الوساد، 

 ؟نعموالمس لة تحتا  نلى توصيل،  يقتضي الوساد؟
 .......:الطالب
 ؟كيف

 .......:الطالب
 عنذد أهذل العلذم يقتضذي الوسذاد نيه، ما نهي عنه لااته يقتضي الوساد، ما نهي عنه لشذرطه أو لوصذوه المذالتم لذه

ين مذن صذلى وقذد هذاا فذرل بذ ما نهي عنه لوصف غير مالتم أو ألمر خار  عنه ف نه ال يقتضذي الوسذاد،أيضاو، 
وبذذين مذذن صذذلى وبيذذد  خذذاتم اهذذب، أو علذذى رأسذذه عمامذذة  ،مغصذذوب أو بحريذذر، هذذاا شذذر سذذتر عورتذذه بمحذذرم، ب

ن كذان أهذل ال ذاهر مذر حرير، هاا النهي عذاد أل أن كذل مذن يذرون خذار  ال أثذر لذه فذي العبذادو، الجهذة منوكذة، وا 
للنهذي عذن تخرفذة  يبطلذون الصذالو فذي المسذجد المتخذرفولذاا  ،متلبك بمعصية أثناء العبادو بطلت العبذادو عنذده

ه ال يجتمذذع النقيضذذان أمذذر ؛ ألنذذخذذار  عذذن الصذذالو، عنذذدهم كذذل نهذذي يقتضذذي الوسذذادمذذر المسذذجد، النهذذي عذذاد أل



األمر  دناا توار  :نقولما يجتمع عندهم،  ،نثم وأجر ،ونهي في آن واحد، عبادو ومح ور في آن واحد، أمر ونهي
مكذذن مذذع امتنذذع، يعنذذي مذذع اتحذذاد الجهذذة، أمذذا مذذع انوكذذاك الجهذذة فذذيمكن، ي جذذر واإلثذذم علذذى شذذيء واحذذدالنهذذي األو 

الو هاا الكالم موهوم  انوكاك الجهة، الو ؟ واضح ما هو موهوم ا   ؟نعم ؟ما هو بواضح ا 
 .......:الطالب

الو ه، السجود للصنم مثالو منهي عنه ناا عاد النهي نلى اات المنهي عن نااو هذاا السذجود باطذل، ه، منهي عن ؟ال ا 
ُعلوا وقذد أتذى مذا أمذر بذه  ،...ألنه سجد لغيذر هللا، ومذ جور ألنذه سذجد ؛هو آثم :ما نقول ُنلوا اْركا لا الَّلِذينا آما لا أايهها }يا

ال الجهذة واحذدو،  ..؟، وكونه لغيذر هللا يذ ثم مذن هذا  الحيثيذة ويذاجر مذن تلذكهو سجد [( سورو الحذج77)] وااْسُجُدوا{
سجود منهي عنه لااته، لكن شخ  صلى وعلى رأسه عمامة حرير، هو م مور بالصالو كونه ارتكب هاا فهاا ال

....... ب صذذذذبعه خذذذذاتم اهذذذذب يذذذذ ثم الرتكابذذذذه المح ذذذذور، وصذذذذالته .......... أمذذذذر خذذذذار  عذذذذن الصذذذذالوالمح ذذذذور
ن لذه أجذر  وعليذه : نهذل يمكذن أن نقذول توارد األمر والنهي على شيء واحدالجهة منوكة، لكن ناا ؛ ألن صحيحة

يجب على التاني  ؟نه يجب على التاني أن يغس بصر  عن المتني بها، كيف: نكما يقول بعس األشعرية ؟أثمه
هو منهي عذن التنذا، ومذ مور بغذس البصذر، وقذع فذي المحذرم، يقصذد المذ مور،  ؟أن يغس بصر  عن المتني بها

ا أمذذر بذذه مذذن أجذذل أن ال تحصذذل هذذا  الغايذذة وقذذد الجهذذة واحذذدو ليسذذت منوكذذة، واألمذذر بغذذس البصذذر ننمذذ :نقذذول
حصذذلت، فالمذذاهب الوسذذط فذذي هذذا  المسذذ لة أن ال نبذذالج فذذي ننوكذذاك الجهذذات كمذذا تقذذول األشذذعرية كمذذا فذذي هذذاا 

ن كل نهي يقتضي الوساد فنجعل الجهة واحدو مع انوكاكها كما تقول ال اهرية، شخ  يدخن : نالمثال، وال نقول
هذو مذ مور ب نكذار  ؟وش الحكذميذا أخذي ال تذدخن الذدخان حذرام،  :رأى أخذر يذدخن فقذال في حال استعماله للذدخان

الو يتصذور ويمتثل مذ مور فذي آن واحذد،  ،المنكر، كما أنه م مور باجتنابه، فهو يرتكب مح ور مذا  ؟مذا يتصذور ا 
يقذذول أهذذل لمذذا فيهذذا مذذن الضذذرر، ولذذاا كثيذذر مذذن النذذاك متلذذبك بمعصذذية ويكذذف أوالد  ومذذن تحذذت يذذد  عنهذذا، هذذو 
كذان للمعاصي ال ما يشذتر ، لكذن ناا  هي أن يكون معصوماو، أو غير مقارفنه ال يشتر  في ا مر والنا: نالعلم

ف نذذه ال يجذذوت لذذه فذذي هذذا  الحالذذة أن يذذ مر، ولذذو كذذان مطالبذذاو بذذاألمر، ناا كذذان  فذذي األمذذر مذذا يقتضذذي االسذذتهتار
مبتلى وعجتت وحاولت وال استطعت، فنصحيتي لك أن ال ا أن :الوضع يشعر باستهتار، في حال الدخان قد يقول

ومضر بالصحة وكاا، هاا مقبول نلى حد ما، لكن شذخ  علذى كرسذي الحذالل يحلذش  ،الدخان حرام؛ ألن تدخن
ناا  ؟ألذيك هذاا يشذعر بشذيء مذن االسذتهتار  حلذش اللحيذة حذرام :لحيته، وأخر يحلش لحيته يلتوت نلى ا خر يقول

: أن يوذك، علذى حسذب دعذواهم، يقذولنسذان مسك على ما يقولون الناك بحي، ال يسذتطيع اإلكان للدخان دافع وي
حذرام ولكنذه ال يسذتطيع أن  :وألنذه اقتنذع أنذه محذرم، قذال ؛ه مضذر؛ ألنهنه حاول ولم يستطع تركه، فهو ينهى عنن

له أن ينكر على غير ، قد تقبل مثل ها  على أنه يبقى حرام، لكن  :نقولها  دعوى كثير من الناك، ينوك عنه، 
 ((ننهمذا ال يطهذران)) :وقذال :وهذاا كلذه اسذتطراد حذول قولذه  لكن وهو يتاول المعصية في صورو المسذتهتر وينكذر

 ؟أو تختلف النواهي وهل كل نهي يقتضي الوساد
طني قحذدي، أبذي هريذرو أيضذاو روا  الذدار ، الحذدي، السذابش -رضذي هللا عنذه-الحدي، الاك يليذه حذدي، أبذي هريذرو 

وصذذححه، وهذذو أيضذذاو مذذر عنذذد ابذذن ختيمذذة والبخذذارك بمعنذذا ، وأعلذذه ابذذن عذذدك، فالحذذدي، مختلذذف فذذي تصذذحيحه 
قطني يعنذي ناا صذحح الحذدي، الذدار  ؟نعذم ؟وتضعيوه، أعله ابن عدك، وهل كل علة تكون ماثرو تقذد  فذي الخبذر



اا : خرجذذه ابذذن ختيمذذة لنذذا أن نقذذول والعقيلذذي وأخرجذذه البخذذارك بمعنذذا  وهذذو عنذذد ابذذن ختيمذذة ويشذذتر  الصذذحة، وا 
 ؟نعذذم ؟أو مذن العلذل مذا ال يقذذد  فذي الخبذر ؟هذل كذل علذذة تقذد  فذي الخبذذر صذححه ابذن ختيمذة، ناا أعذذل الحذدي،

هذا لصذحة الخبذر أن ولذاا يقيذدون العلذة المشذتر  انتواا  ،نعذم ؟جميع العلل تقذد  فذي األخبذار أو فذي علذل مذا تقذد 
 :اقيتكون قادحة، ولاا يقول الحافو العر 

 فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاألول المتصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل اإلسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذناد  
    عذذذذذذذذن مثلذذذذذذذذه مذذذذذذذذن غيذذذذذذذذر مذذذذذذذذا شذذذذذذذذاوا  

 بنقذذذذذذذذذذذذذذذذل عذذذذذذذذذذذذذذذذدل ضذذذذذذذذذذذذذذذذابط الوذذذذذذذذذذذذذذذذااد   
 وعلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة قادحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة فتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذواك

   
قلال: قلال  -رضلي هللا عنله-وعلن أبلي هرللرة " :فدل على أن من العلل ما ال يقد ، ن تي نلى حذدي، أبذي هريذرو

وقذال  "رواه الدارقطني(( منه القبر عذاب عامب فىن, البول من استنزهوا)) :-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
جاء في حدي، صاحبا القبذرين أن أحذدهما (( منه القبر عذاب عامب فىن, البول من استنزهوا)) سلمر  :الصواب
كذذان أحذذدهما ال  ،بلذذى ننذذه كبيذذر)) :ثذذم قذذال ((كبيذذر))ننهمذذا ال يعذذابان، ومذذا يعذذابان فذذي  يسذذتنت  مذذن بولذذهكذذان ال 
وفذي روايذة  ((كذان ال يسذتتر مذن بولذه)) :وفذي روايذة ((كذان ال يسذتبرئ مذن بولذه)) :روايذةوفذي  ((مذن بولذه  يستنت 

ال ))أو  (ال يسذذذتنت )) :لكذذذن الروايذذة بلوذذذو ((ر مذذن بولذذذهكذذذان ال يسذذذتنث)) :أشذذير نليهذذذا فذذذي النهايذذة علذذذى مذذذا سذذي تي
 واالسذتبراء محذرماالسذتنتا  أقوى وأفضل، فدل على أن االستنتا  من البول أمذر واجذب ال بذد منذه، وعذدم  ((يستبرئ 

اإلنسذذذان ال يعذذذاب نال علذذذى فعذذذل محذذذرم، أو علذذذى تذذذرك واجذذذب، فاالسذذذتنتا  ألن  ((فذذذ ن عامذذذة عذذذااب القبذذذر منذذذه))
فهو محرم، علذى خذالف بذين أهذل العلذم فذي  ،ف اا حصل العدم عاب اب، عدم االستنتا  محرمواجب، ف اا ترك ع  

 ؟هاا هل هو كبيرو أو ليك بكبيرو
بلذى )) :ن هذاا لذيك بالكبذانر، ثذم جذاء االسذتدراك: نبهاا استدل من يقذول ((يعابان، وما يعابان في كبيرننهما ل))

كبيذر، عابان في أنهما ليعابان وما يكالم أهل العلم معروف في هاا،  ؟في آن واحدوي كيف يثبت وين ((أنه كبير
والذدليل علذى يسذير عنذد النذاك، ا أمذر هذاأو فيمذا هذو معذروف متذداول بذين النذاك،  ،ادهمذايعني علذى حسذب اعتق

 الذذك كذذونهم يتسذذذاهلون فيذذه، يتسذذذاهل النذذاك فذذذي النميمذذة، يتسذذاهل النذذذاك فذذي كثيذذذر مذذن الذذذانوب، فليسذذت بكبذذذانر
ن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط هللا ال يلقي )) بانر، ولاا جاء في الحدي، الصحيح، وهي في الحقيقة كعندهم وا 
غرها، ومذع الذك يهذوك بهذا فذي النذار سذبعين خريوذاو، نسذ ل هللا العافيذة، فكذون اإلنسذان ويستصذسهلها يست ((لها باالو 

، او ألنذه ال يذرا  كبيذر  ؛يعني يرتكب المحرم ويتساهل في أمر ، ويتكذرر منذهحشف وسوء كيل، يستصغر هاا األمر، 
رواه " المسذذذتعان، ولذذذاا عذذذد الذذذاهبي عذذذدم االسذذذتنتا  مذذذن البذذذول مذذذن كبذذذانر الذذذانوب، وهللاوهذذذو فذذذي الحقيقذذذة كبيذذذر، 

وممذذا يشذذذهد لذذه حذذدي، صذذاحب القبذذرين وهذذو فذذذي  ،لكذذن الحذذدي، لذذه شذذواهد "الصللواب مرسللل  :وقللال ،الللدارقطني
ال فاألصذل عنذد الذدار  فهذو صذحيحمخذر  فذي الصذحيحين وغيرهمذا،  ،الصحيح قطني مرسذل، ولذاا قذال بشذواهد ، وا 
 ،لة، والاك ال يحتج بالمرسذل يذرد مثذل هذاا الخبذرفالاك يحتج بالمرسل ما عند  مشكالصواب مرسل،  :الدارقطني

وهللو  ((أكيللر عللذاب القبللر مللن البللول)) :وللحللاكم" :-رحمذذه هللا تعذذالى-لكذذن يقبلذذه مذذن جهذذة أخذذرى، قذذال الحذذافو 
لذذه  :صذذحيح علذذى شذذر  الشذذيخين، وال يعذذرف لذذه علذذة، وقذذال الذذاهبي :روا  الحذذاكم وقذذال الحذذاكم "صللحيح اإلسللناد

أكثذذر عذذااب القبذذر  منذذه(( اسذذتنتهوا مذذن البذذول فذذ ن عامذذة عذذااب القبذذر)): دي، الذذاك قبلذذهحذذال ؟شذذاهد، أيذذن الشذذاهد



يعنذي عذن طريذش صذحابي  ؟نعذم ؟مذا معنذى الشذاهد ؟ش معنى الشاهدااب القبر، ما في فرل، والشاهد نيوعامة ع
 ؟آخر

 .......:الطالب
 ؟ها  ؟الورل بين الشاهد والمتابع

 .......:الطالب
 ؟ها  ؟بع نعمالشاهد والمتا ،طيب

 .......:الطالب
اسذذذتقر عليذذذه الشذذذاهد يكذذذون عذذذن صذذذحابي آخذذذر، والمتذذذابع عذذذن نوذذذك الصذذذحابي، هذذذاا الذذذاك  ،طيذذذب مختلذذذف، نعذذذم

ن كذذان بعضذذهم يذذرى أن الشذذاهد مذذا جذذاء بذذالمعنىطال صذذاال والمتذذابع مذذا جذذاء فذذي اللوذذو، وعلذذى كذذل حذذال  ،، وا 
طلش الشاهد على المتابع، ومنهم من يعكك، على كل حال المقصود من الشواهد والمتابعات التقوية، ومنهم من ي

الحدي، الثذاني عذن أبذي ألن  وهل هاا الحدي، مع الاك قبله ،الشاهد الحدي، الاك قبلهو له شاهد،  :يقول الاهبي
 ؟نعم ؟هل نجتم ب نهما حدي، واحد، أو حديثان يثين معناهما واحد عن صحابي واحدهريرو أيضاو، كون الحد

 ........:الطالب
  واحذد بذال هذو المخذر  ؟و  بذالمعنىو يعني مذرو أدا  أبذو هريذرو بهذاا اللوذو، ومذرو أدا  بذاللوو ا خذر، أو الذرواو عنذه ر 

ى الذاك يغلذب علذ ((أكثذر عذااب القبذر مذن البذول))وهنذا  ((فذ ن عامذة عذااب القبذر منذه)) شك، المخذر  أبذو هريذرو
مذذر  -عليذذه الصذذالو والسذذالم-صذذاحبي القبذذرين، النبذذي يكذذون الشذذاهد حذذدي، ال ذذن أنذذه حذذدي، واحذذد، وعلذذى هذذاا 

لذه  :نلى آخر ، هاا هذو الشذاهد، كمذا قذال الذاهبي، وقذال الذاهبي ..بقبرين ثم أخبر أنهما يعابان وما يعابان بكبير
نن رفعذه باطذل، وعلذى هذاا يكذون مذن قذول  :على أن أبا حذاتم اإلمذام أبذو حذاتم الذراتك أعذل الحذدي،، وقذالشاهد، 
اا تعذارس الرفذع  -عليذه الصذالو والسذالم-و، رفعذه للنبذي أبي هرير  باطذل، وعلذى هذاا يكذون الكذالم ألبذي هريذرو، وا 
موافقذة الذاهبي أنذذه يعنذي مقتضذذى صذنيع الحذاكم و  ؟ووقوذذه آخذرون، فمذا الحكذم ،، يعنذي رفعذه بعضذهم..مذع الوقذف

الو طل، على هاا يكون موقوفاو،  اهر مرفوي، ومقتضى كالم أبي حاتم أن رفعه با فذ اا تعذارس  ؟ما هو ب اهر ا 
 ؟نعم ؟فما الحكمالوقف مع  الرفع

 .......:الطالب
يحكذم  ؟تحكذم بذالرفعأجل كيف ها ؟  ؟والتيادو من الثقة مقبولة، صح الرفع تيادو؛ ألن يحكم بالرفع ؟خوانننعم يا 
، -يذه الصذالو والسذالمعل-، ومن وقف حذاف النبذي -عليه الصالو والسالم-من رفع يعني اكر النبي ألن  بالرفع

الحكذم لمذن وقذف  :نذه يحكذم لمذن رفذع، بينمذا مذن قذال: نوالتيادو من الثقة مقبولذة، هذا  حجذة مذن قذال والاكر تيادو
مرو اكر ومرو  -عليه الصالو والسالم-وقف متيقن، أبو هريرو قطعاو ماكور في الحدي،، لكن الرسول الألنه  :قال

الحكم لمذذذن وقذذذف، لكذذذن لمشذذذكوك فيذذذه، فذذذالوقف هذذذو المتذذذيقن، فذذذنطذذذر  او  ،نقتصذذذر علذذذى المتذذذيقن :مذذذا اكذذذر، قذذذال
دهم، واألنمذة ال يحكمذون ب حكذام عامذة وتيادو الثقة مقبولة عن ،وللوصل ،المت خرين يجتمون على أن الحكم للرفع

، طردو، يتركون الحكم للقرانن المرجحة، ولاا أبو حاتم نوسه حكم على هاا بذ ن رفعذه باطذل، وحكذم علذى أحاديذم
 .طردو في هاا، بل يتركون الحكم للقراننلهم قاعدو مأخرى ب نها رفع، ب ن هاا هو الصواب، فليست 



وهذو صذحيح فذي الصذحيحين وغيرهمذا،  ،على كل حال الحذدي، معنذا  صذحيح، ويشذهد لذه حذدي، صذاحبا القبذرين
والذذاك قبلذذه  ((نتهوا مذذن البذذولاسذذت)) :والحذذدي، الذذاك قبلذذه أيضذذاو بمعنذذا ، أكثذذر عذذااب القبذذر مذذن البذذول، والذذاك قبلذذه

 (ألذ)فذ ((مذن بولذه)) :وفي روايذة ((كان ال يستنت  من البول))وفي حدي، صاحبي القبرين  ((استنتهوا من البول))
 ((كذان ال يسذتنت  مذن بولذه)) :ه جاء في بعذس الروايذات؛ ألنفي البول في ها  األحادي، تقوم مقام المضاف نليه

ن تعذذم الشذذافعية ونصذر  ابذذن حجذذر بقذذوو أن فالمقصذود مذذن البذذول المذاكور  فذذي هذذا  األحاديذ، هذذو بذذول ا دمذي، وا 
-، والنبذي ع األبوال حتى بول ما ياكل لحمذهكلمة البول جنك تعم جميع األبوال، وبهاا يستدل على نجاسة جمي

نما هي قانمة هنا ليست جنس (ألذ)أن يشربوا من ألبان اإلبل وأبوالها، فالعرنيين أمر  -عليه الصالو والسالم ية، وا 
المرجح طهذارو فذوعلذى هذاا  ((كذان ال يسذتنت  مذن بولذه)) :مقام المضذاف نليذه، الضذمير كمذا جذاء فذي روايذة أخذرى 

 .، بخالف بول اإلنسان ف نه نجك نجماعاو  ه......أبوال ما ياكل لحم
 -ى هللا عليله وسللمصلل-قلال: علمنلا رسلول هللا  -رضي هللا عنله-سراقب بن مال  " :الحدي، الاك يليه حذدي،

صذذلى هللا -علمنذذا رسذذول هللا  "رواه البيهقللي بسللند ضللعيف "اليمنللىوننصللب  ،فللي الخلل ء أن نقعللد علللى اليسللرل 
 ؛وينصذب اليمنذى ،يعتمذد علذى اليسذرى ، -اليسذرى الرجذل اليسذرى - أن نقعذد علذى اليسذرى  في الخالء -عليه وسلم

وتكريمذذاو لجهذذة اليمذذين، فذذال  ،أسذذهل للخذذار  :بهذذاا، يقولذذون والوقهذذاء يقولذذون  ،ليكذذون االعتمذذاد علذذى الجهذذة اليسذذرى 
اا كذان الحذدي، ضذعيواو فذال عبذرو بذه، وهنذا الحذدي،  ،يعتمد عليها في هاا الباب بل يعتمذد علذى الجهذة اليسذرى، وا 

أو راو  بينهمذذذا، أو اعتمذذذد  ،سذذذواء اعتمذذذد الشذذذخ  علذذذى رجلذذذه اليسذذذرى، وخوذذذف عذذذن اليمنذذذى أو العكذذذكضذذعيف، 
في سند  من ال نعرفذه، هذاا فيذه  :الحدي، معل، يقول الحاتمي؛ ألن -نن شاء هللا تعالى-ال نشكال  عليهما معاو،

ن قذال بعذس الوقهذاء ننذه يسذتحب  :مجهول، بل فيه مجاهيل، وعلى كل حال الحدي، ضعيف، فال يلتوذت نليذه، وا 
المحاف ذة علذى الصذحة مطلذب ألنذه أسذهل للخذار ، نعذم ناا كذان هنذاك مذا يويذد صذحياو، ف ؛أن يعتمد على اليسذرى 

شرعي، ناا قرر األطباء أن االعتماد علذى اليسذرى أنوذع صذحياو مذن االعتمذاد علذى اليمنذى، كمذا قذرروا أن المكذ، 
 .ناا ثبت هاا من الناحية الطبية فهاا أمر له حو من الن ر الشرعي :نقول ،على الحاجة مضر
صللى هللا عليله -قلال: قلال رسلول هللا  -ماهللا عنه رضي-عن أبيه  يزداد وعن عيسى بن" :الحدي، الاك يليه

 ؟وش عندكم "((إذا بال أحدكم فلينير ذكره ي يب مرا )) :-وسلم
 ؟ها  ((ناا بال أحدكم))

 .......:الطالب
 ؟ليش ؟ثانيةما في نسخ  ؟بالثاء المثلثة

 .......:الطالب
 ريني نياها.و ها ؟  ؟كوش الطبعة اللي مع

 .......:الطالب
التذي أدعذي تحقيقهذا بالثذاء، كلهذا، الطبعذات التذي  بالتذاء، اإلشذكال أنذه فذي الطبعذات ((فلينتذر)) عك عرفتهذاخلها م
حذذدي، هذذو و  ،بالتذذاء اكذذر  ثذذال، مذذرات ((تذذرنناا بذذال أحذذدكم فلي)) :صذذوابه، ي تحقيقهذذا كلهذذا بالثذذاء، وهذذاا خطذذ أدعذذ

د عند أحمد، في المراسيل ألبي د في المسنعلى أنه موجو  "رواه ابن ماجب بسند ضعيف" :مخر  كما قال الحافو



عيسى ال  :حدي، ضعيف، يقول ابن معينلكنه  ((ناا بال أحدكم فلينتر اكر  ثالثاو )) داود عند البيهقي وعند غير 
النتذر جذاب فيذه  نه ضذعيف، فذي النهايذة البذن األثيذر:اتوقوا على أ :في شر  المهابالنووك يعرف وال أبو ، وقال 

النتذر جذاب فيذه قذوو وجوذوو، واكذر هذاا الكذالم بعذد  :يقول ابن األثير ،ينتر اكر  ؟معنى ينتر اكر  قوو وجووو، وش
ن وقلنذا: نننذه لذم يكذن يسذتنتر عنذد بولذه،  :قذالينن أحذدكم يعذاب فذي قبذر  ف :ومنذه الحذدي، :نيراد الحذدي،، ثذم قذال

من النتذر يريذد الحذر  عليذه واالهتمذام بذه،  االستنتار استوعال :ها  الرواية األصح فيها يستنت  أو يستبرئ، يقول
جذذاب للذذاكر فيذذه قذذوو وجوذذوو، هذذاا نذذافع أو  :وهذذو بعذذ، علذذى التطهذذر واالسذذتبراء مذذن البذذول، النتذذر عنذذد ابذذن األثيذذر

الخبذذر ضذذعيف، وعلذذى هذذاا فذذالحكم المسذذتنبط منذذه، االسذذتنبا  الخبذذر ضذذعيف جذذداو، ال يعتمذذد عليذذه،  :أوالو  ؟مضذذر
اكذر النتذر، ا ن النتذر عنذد ابذن األثيذر  -هللارحمذه -شر  الممتع للشيخ ابن عثيمين ضعيف من الضعيف، في ال

النتذر معنذا  أن يحذرك اإلنسذان  -رحمة هللا عليذه-جاب فيه قوو وجووو، والنتر فيما فسر  الشيخ محمد بن عثيمين 
ألجذذل أن  لذذداخل ال بيذذد ؛اإلنسذذان اكذذر  مذذن ا النتذذر معنذذا  أن يحذذرك :يقذذول ؟وش معنذذا اكذذر  مذذن الذذداخل ال بيذذد ، 

لكذن الحذدي، ضذعيف،  :-رحمذة هللا عليذه-يخر  بقية البول نن كان فيه شيء، هاا تعريذف للنتذر، ثذم قذال الشذيخ 
النتذذر  :-رحمذذه هللا-بذذن تيميذذة اطذذع المنهذذي عنذذه، ولهذذاا قذذال شذذيخ اإلسذذالم : مذذن بذذاب التنال يعتمذذد عليذذه، والنتذذر
بذذن افذي فذذرل بذين تعريذذف الشذيخ هذاا كذذالم شذيخ اإلسذذالم، ن ينتذر اكذذر ، وال ينبغذي لننسذذان أ ،بدعذة، ولذيك بسذذنة

ابذذن األثيذر يذرى أن النتذذر جابذه بقذذوو وجوذوو، هذذاا ألن  ؛فذي فذذرل  ذاهر ؟نعذم ؟وتعريذف ابذذن األثيذر للنتذذر ،عثيمذين
كه مذن ن يحرك اإلنسان اكر  من الداخل ال بيد ، كيف يحر يقول: أالشيخ ابن عثيمين عند ابن األثير،  ؟عند من
 ؟ها  ؟نااو كيف يتحرك الاكر من الداخل ،ال ؟يستعمل شيء رفيع دقيش سيم أو شبهه، ها  ؟نعم ؟الداخل
 .......:الطالب
 ؟كيف

 .......:الطالب
 ؟ها  ؟جميع وال يحتا  نلى استرسالأو معروف عند ال ؟ها  يا نبراهيم

 .......:الطالب
لكذي يخذر  مذا  ؛يتنحذنح :ليقذو إلسالم النتر بدعة، وبعضهم شيخ ااكر ما على كل حال هاا الحكم ضعيف، ومثل

 .. نلذذى آخذذر يمسذذح اكذذر  :يذذنوس بدنذذه، وبعضذذهم يقذذول :يمشذذي خطذذوات، وبعضذذهم يقذذول :بقذذي، وبعضذذهم يقذذول
بل هي مدخل وباب واسع للشيطان، من أجل أن يوسوك علذى األقوال التي ال أثارو لها من علم، ال دليل عليها، 

ونعذذرف أن هذذا  هذذا قذذدر تانذذد علذذى مذذا أمذذر بذذه الشذذري، ؛ ألنبذذل هذذي مذذن التنطذذععبذذاداتهم، م وسذذد علذذيهوي ،النذذاك
وهو العكك يتيد ما ينقطع، مثل ها  األمور  الحركة، ويتحرك وينتر ويمسح كاا لينقطع تدر معثدك كال المواطن

إلشذذكال، وال تلوذذت ، عالجهذذا أن تقتصذذر علذذى مذذا شذذري هللا لذذك، تغسذذله بالمذذاء ثذذال، مذذرات وخذذال  ينتهذذي ا..مذذا
تخذيالت كلهذا تنقطذع بهذا  الطريقذة، أمذا االسترسذال خذر  هذواجيك و نليه، حتى لو كان هناك وسواك أو أمور أو 

حتذى لذو ال تلتوذت نلذى شذيء، انضذح فرجذك وسذراويلك، وانتهذى اإلشذكال،  غسذلته القذدر المطلذوب شذرعاو ما خذر ، 
دقيقذة همذه أن يوسذد علذى الح ذه مان، مذداخل الشذيطان و باب على الشيطوت نليه، لكي تقطع التخر  شيء ال تل

-وعلن ابلن عبلاس " شك أننا وقعنا في حبانلذه ومصذايد .الناك طاعاتهم، ف اا استرسلنا معه في ها  األمور ال 



 ؟أيذن الثنذاء "((إن هللا ييني علليكم)) :فقالسلل أه  قباء  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -مارضي هللا عنه
لُروْا{}ِفيِه رِ  اٌل ُيِحبهلونا أان ياتاطاهَّ علذى أهذل هذاا المسذجد الذاك  -عذت وجذل-هذاا ثنذاء مذن هللا  [( سذورو التوبذة801)] جا

 "الحجلارة الملاءتبلظ إنلا ن :فقالوا ((إن هللا ييني عليكم))" :هو أول مسجد أسك على التقوى، س ل أهل قباء فقذال
حجذارو، اله ابن ختيمة، مذن حذدي، أبذي هريذرو بذدون اكذر وأصله في أبي داود، وصحح "رواه البزار بسند ضعيف

لذى أن ا يذة ننمذا وردت بدون اكر الحجارو، وتصحيح ابن ختيمذة يذدل عيثني عليهم ألنهم يستنجون بالماء فقط، 
الذذاك هذذو أول مسذذجد أسذذك علذذى التقذذوى، مسذذجد قبذذاء، لكذذن يختلذذف ابذذن ختيمذذة مذذع غيذذر  فذذي كذذونهم  فذذي المسذذجد

يتبعون الحجارو الماء، وعرفنا سذابقاو مذر بنذا أن المسذجد الذاك أسذك  :، وغير  كما عند البتاريقتصرون على الماء
سذذنل عذذن المسذذجد الذذاك هذذو أول مسذذجد  -عليذذه الصذذالو والسذذالم-النبذذي  علذذى التقذذوى كمذذا فذذي الحذذدي، الصذذحيح

عليذذه الصذذذالو -هذذذاا، يشذذير نلذذى مسذذذجد   :ف خذذا كبذذة مذذذن حجذذارو ف لقاهذذا فذذذي مسذذجد ، وقذذال ؟أسذذك علذذى التقذذذوى 
، وال شذذك أنذذه مذذن حيذذ، المعنذذى الحذذدي، صذذحيح، مذذن حيذذ، المعنذذى فت سذذيك مسذذجد قبذذاء سذذابش علذذى -والسذذالم

من الاك  ؟نعم ؟والاك أسك مسجد قباء من هوفيه خالف؟ نعم؟ ، -عليه الصالو والسالم-ت سيك مسجد النبي 
اين أسسذذو  وابتذدءو ، فهذذو أسذذك علذذى وأصذذحابه، هذم الذذ -عليذذه الصذالو والسذذالم-هذو الرسذذول  ؟أسذك مسذذجد قبذذاء

-أولية نسبية، فيكون مسذجد   -عليه الصالو والسالم-التقوى بال شك، فهنا تكون األولية مطلقة، وأولية مسجد  
الذذاك فذذي  مسذذجد قبذذاء، بذذدليل الحذذدي، الصذذحيح أول مسذذجد أسذذك علذذى التقذذوى يعنذذي بعذذد -عليذه الصذذالو والسذذالم

لُروْا{ ((نن هللا يثنذي علذيكم)) :فقالنه ضعيف، والحدي، هنا ال شك أصحيح مسلم،  لاٌل ُيِحبهلونا أان ياتاطاهَّ  }ِفيلِه ِرجا
ب نذا كنذا نتبذع  :ف جذابوا ؟يثنذي علذيكم -سذبحانه وتعذالى-، يعني ما السبب في كذون هللا ..وقالوا [( سورو التوبة801)]

بل يجمعون بين الحجارو والماء، ال شك  الحجارو الماء، يعني ال يقتصروا على الحجارو وال يقتصرون على الماء،
أن هذذاا أنقذذى، أنقذذى كذذون اإلنسذذان يتن ذذف بحجذذارو أو مناديذذل أو مذذا أشذذبه الذذك، ثذذم يغسذذل بالمذذاء، لكذذن هذذل كونذذه 

عليذه -النبذي  ؟-عليذه الصذالو والسذالم-أو ال بد مذن ثبوتذه عذن النبذي  ؟أنه هو المشروي ؟أنقى يدل على شرعيته
الغسل عشر  ن: نلقلنا بها  القاعدو كونه أنقى فهو أفضللو قلنا عنه أنه جمع بينهما،  لم يثبت -الصالو والسالم

الو ه أنقى، صح ؛ ألنمرات أفضل من الثال،  .لكن العشر ليست مشروعة ناا حصل اإلنقاء بدونها ؟ال ا 
تيت، وال عنه نال ابنذه، ال نعلم أحداو روا  عن التهرك نال محمد بن عبد الع :يقول البتار "رواه البزار بسند ضعيف"
سذند  ضذعيف، السذند  :ضذعيف أيضذاو، المقصذود كمذا قذال الحذافوبيب عبد هللا بن شذ همحمد ضعيف، وراويه عنو 

كثيذراو أبي داود، لكن محل الشاهد منهذا ال يكذون فذي األصذل،  ضعيف، وأصله في أبي داود، قد تكون القصة في
أصله في الصحيحين، تكون القصة موجودو  ،ارك، أصله في مسلموأصله في البخ ،ما يقولون كاا، روا  أبو داود

فذذي الصذذحيح، لكذذن محذذل الشذذاهد ال يوجذذد فذذي الصذذحيح كمذذا هنذذا، هذذل هنذذاك تذذالتم بذذين ضذذعف السذذند وضذذعف 
قد يضعف السذند ويصذح المذتن لذورود  مذن طذرل د  من طرل أخرى، و قد يضعف السند ويصح المتن لور  ؟المتن

نسذذناد   :ناا قيذذللذذاا و  ،بينهمذذا ف المذذتن الشذذتماله علذذى شذذاوا أو علذذة، فذذال تذذالتمأخذذرى، وقذذد يصذذح السذذند ويضذذع
، بذل ال بذد الحدي،لتضعيف نسناد  ضعيف ال يكوي  :ال يكوي، كما أنه ناا قيل ؟لحدي،تصحيح اصحيح يكوي ل

ن قذال نلى ثبوت الخبذر د في اإلمام أشارالحدي، ضعيف، ابن دقيش العي :يقال و: الحدي، صحيح، أأن يقال ، وا 
لذذيك فيذذه أنهذذم كذذانوا يجمعذذون بذذين المذذاء والحجذذارو، والخبذذر الذذاك عنذذدنا أثبتذذه بعضذذهم، وكذذ ن النذذووك نقذذل النذذووك: 



وأثبته بعضهم،  "نتبع الحجارو الماء" :االتوال أنه ليك في طرل الحدي، أنهم كانوا يجمعون، والحدي، الاك عندنا
ن قذذذذوا  بعضذذذذهملكذذذذن عرفنذذذذا أن  ،فهذذذذاا وارد علذذذذى نطذذذذالل النذذذذووك  ه ثالثذذذذة مذذذذن فيذذذذ؛ ألن الخبذذذذر لذذذذيك بصذذذذحيح، وا 

فعلذذى هذذاا فذذالخبر ضذذعيف، فيبقذذى أن أول ثذذة متتذذالين مذذن الضذذعواء، ، فذذي نسذذناد  ثالثذذة علذذى الذذوالء، ثالاءوالضذذع
ثم المس لة المستنبطة من هاا الحذدي،، وهذو ، -عليه الصالو والسالم-مسجد أسك على التقوى هو مسجد النبي 

 ، فذذذذال يشذذذذري الجمذذذذع بذذذذين االسذذذذتنجاءرو المذذذذاء، مذذذذا دام سذذذذندها ضذذذذعيف، فاالسذذذذتنبا  أيضذذذذاو ضذذذذعيفنتبذذذذاي الحجذذذذا
 .بينهماجمع  -عليه الصالو والسالم-ألنه لم يثبت أن النبي  ؛واالستجمار، بل يكتوى ب حدهما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


